Protokoll nr 11,
§§ 178 – 196, 2020

Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen
Tid:
2020-11-07, kl. 13:00 – 18:20.
2020-11-08, kl. 10:00 – 11:45.
Plats:
Google Meet.
Närvarande:
Isabelle Sarfati (ordförande)
Nico Christoforidis (kassör)
Johan Pettersson (sekreterare)
Cicci Nyström (vice ordförande) §§ 178 – 187 a
Jonatan Dagnå (ledamot)
Mikael Bengtsson (ledamot)
Anna-Lena Löf (ledamot)
Berit Abrahamsson Hornvall (tjänstgörande suppleant) §§ 187 b - 196
Adjungerade:
Joakim Vistam § 187 a
Rob Haans § 187 a
Förhinder:
Henrik Wendel (suppleant)
§ 178.

Mötets öppnande.
Ordförande Isabelle Sarfati hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 179.

Godkännande av föredragningslista.
Kompletterades och godkändes.

§ 180.

Tjänstgörande suppleanter.
Berit är tjänstgörande suppleant §§ 187 b – 196.

§ 181.

Justering.
Styrelsens beslut
Nico valdes att justera protokollet.
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I samband med justering anmäler Mikael Bengtsson en protokollsanteckning
(bilaga 4).
§ 182.

Föregående protokoll, 2020-10-05.
Styrelsens beslut
Protokollet läggs till handlingarna.

§ 183.

Ekonomisk rapport.
Nico har gjort en sammanställning t o m 7 november. På grund av mindre
verksamhet är överskottet just nu ca 421 000 kr.
Styrelsens beslut
Informationen noteras.

§ 184.

Sportrådet.
a. SM 2021-02-07.
Oklart om SM-veckan kommer genomföras. Vi har ingen ytterligare info
just nu.
b. SM 2021, de som inte omfattas av SM 7/2. (Mikael).
Gäller de klasser som inte omfattas av SM under SM-veckan. Samt ett SM
om det inte går att genomföra SM-veckan.
Nico lyfter frågan med Sportrådet.
c. SM 2022.
Ansökan är inlämnad till SM-veckan 2022 i Piteå.
d. JJIF åldersgränser ska gälla i Sverige (Mikael).
Mikael lyfter att det är viktigt att vi följer JJIF:s åldersindelning. Bilaga 1.
Styrelsens beslut
Vi följer JJIF:s åldersgränser vid tävlingar i Sverige. Se bilaga 1.
e. Ny ledning för tävlingsverksamheten/sportrådet (Mikael).
Mike redogör för sitt förslag till ny ledning och organisation.
Sportrådet arbetar redan på liknande sätt med indelning i olika distrikt.
Mikael föreslår att han ska bli samordnare för all tävlingsverksamhet.
Isabelle föreslår att vi inte utser Mikael.
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I en skrivelse från Domarrådet, Sportrådet samt landslaget, framkommer att
Mikes förslag har inget stöd och förtroende för honom saknas, samarbete
förespråkas.
Jonatan, Nico och Anna-Lena röstar ja, Mikael avstår (då han berörs).
Isabelle, Johan, Cicci röstar nej.
Då det är tre mot tre avgör ordförandes röst.
Styrelsens beslut
Mike utses inte till samordnare för all tävlingsverksamhet.
Sportrådet fortsätter sitt arbete.
f. Newaza (Mikael).
BJJ förbundet har satt ihop en ny arbetsgrupp. Ett telefonmöte har
genomförts mellan SvJJF och SBBJF
§ 185.

Domarrådet.
a. Sanktioner för tävlingar.
Ett förslag, bilaga 3, diskuteras utifrån vad som är och inte är tävling och när
sanktion ska sökas.
Styrelsens beslut:
Vi antar förslaget med följande förändringar:
2 a. ”eller delvis” stryks.
3. ”Ingen matchvinnare” stryks.
b. Ny start för Domarrådet (Mikael).
Mike föreslår att Kenny Friman utses som ny domaransvarig.
Domarrådet behöver utökas och Kenny Friman föreslås tillsätts som
utbildningsansvarig i Domarrådet.
Joanatan redogör för samtal med Jonas Elving nuvarande
utbildningsansvarig i Domarrådet, informerar styrelsen att Jonas arbetar med
uppdatering av regelverket till senaste JJIF uppdatering och behöver avvakta
pga regeluppdatering samt tidsbrist för att arbeta med att utbilda domare
nationellt.
Styrelsens beslut
Kenny anlitas för att stödja Domarrådet med att få igång domarutbildningar
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digitalt.
c. Regionala Överdomare (Mikael).
Vi tycker det är bra om det finns Överdomare i de olika regionerna.
Styrelsen beslut
Domarrådet uppdras att utbilda och utse regionala Överdomare.
§ 186.

Landslaget.
a. Sponsoravtal (Nico).
Nico har tagit upp frågan med Ju Sports om sponsring av landslaget. Det
finns ett förslag på ett nytt avtal på 10 000 euro i dräkter och utrustning.
Styrelsens beslut
Förslaget till sponsoravtal antas.
b. Landslagscoacher.
Isabelle redovisar de diskussioner som förts med olika personer. Styrelsen
har för avsikt att engagera Rob Haans igen. Vi behöver på något sätt
arvodera landslagscoacherna. Isabelle och Nico fortsätter diskussionen med
berörda landslagscoacher och återkommer till styrelsen. Ett eventuellt
arvode ska tas ur landslagets budget.
Styrelsens beslut
Isabelle och Nico tar fram ett förslag till avtal med landslagscoacherna där
uppgifter och ekonomiska förmåner framgår.
c. Ny elitorganisation (Mikael).
Hur ska vi arbeta framöver på ett bättre sätt. Vi utser en arbetsgrupp för
detta.
Styrelsens beslut
En arbetsgrupp utses bestående av Mikael (sammankallande), Jonatan,
Joakim Vistam och en representant från sportrådet. Ett första utkast ska vara
klart till årsskiftet.

§ 187.

Utbildningsrådet.
a. Onlineutbildning och utbildningsplattform.
Joakim Vistam och Rob Haans redogör för ett förslag med onlineutbildning.
Syftet är att utveckla federationens medlemsklubbar i tävlingsjujutsu och
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säkerställa att kunskap finns kvar i federationen. Utveckla samarbeten och
kommunikation mellan medlemsklubbarna. Använda tekniken och starta
onlineutbildning mm. Det kommer kosta 75 000 kr år ett, 7000 kr/år för ITstruktur. Se bilaga 2.
Styrelsens beslut
Vi är positiva till att arbeta vidare med förslaget. Jonatan och Anna-Lena
arbetar vidare med detaljerna tillsammans med Rob Haans och Joakim
Vistam.
b. Digital utbildning Westfight (Kenny).
Westfight IF ansöker om 5000 kr för att anordna en digital utbildning inom
Träningslära.
Styrelsen beslut
5000 kr beviljas till Westfight IF för att anordna en digital utbildning
5 december.
§ 188.

Para Jujutsu.
Jonatan tar upp en diskussion med Rober Berget om en utbildning för tränare
inom Para Jujutsu.

§ 189.

Kommunikation.
Till nästa möte funderar vi över våra olika sociala kanaler och utser en
kommunikationsansvarig.
Nico undersöker vilka plattformar, lösenord mm som vi har.

§ 190.

Internationella frågor.
a. JJIF och VM 2018 (Isbelle, Mikael).
Mikael vill att vi gör en fullständig utredning om vad som har hänt och vad
som vi ska undvika i framtiden.
Isabelle redogör för den undersökning som Isabelle, Nico och Johan gjort.
Isabelle sammanställer en beskrivning som ska läggas på webbsidan.
Styrelsen drar lärdom av de misstag som gjorts inför framtida arrangemang.
Styrelsens beslut
Isabelle sammanställer en text som beskriver händelsen för webbsidan och
därefter anser vi ärendet avslutat.
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b. JJIF skyddsombud (Safeguard officer) och schoolsgames.
Vi tillfrågar Karl Dahlgren om han är intresserad av att ta på sig uppgiften
som ”JJIF skyddsombud”.
Vi har försökt få kontakt med studentförbunden om att anordna
studentmästerskap, men utan framgång än så länge.
c. Isabelle rapporterar från möte med JJIF.
I Asien pågår tävlingar, medan i Europa pågår i princip inga tävlingar.
JJIF har börjat ett arbete där olika stilar ska kunna bli ”godkända” av JJIF.
Väldigt oklart vilka kriterier som gäller för detta.
§ 191.

Policydokument.
Till nästa möte.

§ 192.

Förbundets mattor och övrig utrustning.
Vi behöver utöka mattorna med fler ytor. Vi behöver komplettera med t ex
strandflaggor, prispall.
Frågan om placering behöver diskuteras. Just nu lagerhålls mattorna i Nybro.
Styrelsens beslut
144 kvm från Ju Sports köps in för ca 70 000 kr.

§ 193.

Årsmöte 2021.
SB&K kommer genomföra sitt årsmöte digitalt.
Verksamhetsplan och budget 2021.
Detta skickas ut till styrelse och råd för att få in underlag därefter fattas beslut på
styrelsemöte.
Styrelsens beslut
Vi genomför vårt årsmöte digitalt precis om SB&K.

§ 194.

Övriga frågor.
Vi har fått en skrivelse ”Trans och idrott – ingen ska lämnas utanför”. Samma
skrivelse har gått till SB&K.
Vi avvaktar vad SB&K kommer fram till.
Nico lyfter frågan om olika former av profilmaterial, Nico återkommer i frågan.
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Nico lyfter frågan om federationsläger då Combat Camp i år inte blir av.
Vi återkommer i frågan.
§ 195.

Nästa möte
7/12. Möte på Skype kl. 21:00.

§ 196.

Mötets avslutande.
Ordförande tackade de närvarande för ett bra möte och avslutade mötet.

Johan Pettersson
Sekreterare

Isabelle Sarfati
Ordförande

Nico Christoforidis
Justerare
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Bilaga 1
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Bilaga 2

SvJJ Onlineutbildning, utbildningsplattform
Bakgrund: Under möte på Bosön 2020-08-23 där stora delar av styrelse, sportråd,
utbildningsansvarig, domarråd och landslagscoacher träffades för att utveckla Svensk tävlingsjujutsu.
Kom vi fram till några tydliga mål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vi ska få fler tränande, tävlande & klubbar
Vi ska skapa engagemang och möten.
Vi ska utveckla ledare.
Vi ska ha ett starkt landslag.
Vi ska ha högklassiga profiltävlingar.
Vi ska kvalitetssäkra och utveckla vår tävlingsidrott.

Syfte: Att utveckla federationens medlemsklubbar i tävlingsjujutsu och säkerställa att kunskap finns
kvar i federationen. Utveckla samarbeten och kommunikation mellan medlemsklubbarna. Använda
tekniken och starta onlineutbildning mm.
Jag har efter samråd med sportråd, utbildningsansvarig ett förslag där vi omgående kan starta upp
aktiviteter som berör flera punkter på listan. Efter att Fredrik Widgren har valt att sluta som ledare i
landslaget på grund av tidsbrist så har jag haft en diskussion med Rob Haans. Vårt förslag är att anlita
Rob i landslaget igen och samtidigt ta del av hans kunskaper för utbildning av federationens ledare.
Även nedan angivna punkter från RF berörs. Bra är också att förslaget är lätt att tillgodogöra sig för
medlemsklubbarna och att det är mätbart på hur många medlemmar som kan ta del av det. På så
sätt kan det underlätta att söka bidrag.
Aktiviteter och projekt analyseras utifrån fem förutsättningar som RF identifierat som extra viktiga.
1. Digitalisering 2. Samverkan 3. Kommunikation 4. Utbildning och bildning 5. Anläggningar och
idrottsmiljöer*"
Vi anammar det och satsar på ”digitalisring” utbildning till klubbledare, tävlande och landslag.
1. En plattform, ex Vimeo, Kostnad ca 7.000/år Federationen äger kontot. Livestreaming ingår.
Där finns instruktionsfilmer för tävlingsjujutsu. Bestående av teknikträning, strategi,
styrkeövningar. Inspirerande träningsövningar som klubbledare, atleter kan använda.
Möjligheter för domarna att lägga upp videos för förklaring av regler. Mm.
2. Onlineutbildning för alla klubbar, där vi kan presentera vägen till framgångsrik tävlingsjujutsu
och vad som krävs för nå landslagsnivå. Vi knyter ihop det hela med instruktionsfilmerna som
gör det lätt att använda på klubbnivå.
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3. Vi får en fortsatt stark landslagsledning med en av världens bästa coacher.

På detta sätt så kan vi omgående starta upp aktiviter som berör många punkter på vår och RF lista
Mål: Att omgående sätta igång så att vi är aktiva och gör något som medlemsklubbarna direkt kan ta
del av. Att kunna erbjuda utbildningar och vara en drivande Federation som bidrar till fler tävlande
och fler medlemmar. Säkerställa fortsatt hög nivå på landslaget.
Budget: Kostnad för att göra filmer och utbildning beräknas till 60 000: - plus moms. Vidare görs 4 st
onlineutbildningar under 2021. Kostnad 16 000: - plus moms per tillfälle inkl. material.
Avtal skrivs med Rob Haans där Federationen och Rob avser att arbeta med detta under en
treårsperiod med ömsesidig uppsägning av avtalet på 3 månader.
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Bilaga 3
Hej!
Vi hade möte igår för att diskutera ett av de problem vi identifierat på Bosön:
"Problem 1:
A: Det råder delade uppfattningar om West Fight utbildningsevent ska behöva
sanktion eller inte.
B: Ev. råder det även delade uppfattningar om vad som ska vara klassas som tävling
med sanktionskrav."
Vi har hört att styrelsen ska diskutera och ta beslut gällande vad som ska gälla för
sanktionskrav och hoppas att vårt förarbete kan vara till hjälp.
Efter diskussion kring ovan nämnda problem har vi kommit fram till följande
 Vi

är överens kring den föreslagna definitionen på tävling som finns i utkastet
för arrangörsreglerna som ännu ej klubbats av styrelsen (se nedan).
 Vi vill ha sanktionerade tävlingar och vill inte att osanktionerade tävlingar ska
få arrangeras. Detta eftersom att förbundsrepresentation och säkerställande
av kvalitet/säkerhet är viktigt för våra medlemmar och vårt varumärke. I och
med att vi är en kampsport har vi också extra ögon på oss i händelse av
skada.
 Vi vill ha en tydlig skiljelinje mellan tävlingar och tävlingsutbildningar /
tävlingsläger.
 West Fight-utbildningsevent arrangeras framledes bäst inom ramen för
sanktion. Dock med dispensansökningar för avsteg i reglerna.
 Vi är överens om att läger/utbildningar ska kunna arrangeras utan sanktion om
de uppfyller kraven listade under punkt 3 i utkastet till Arrangörsreglerna (se
nedan).
/ Kalle, Kenny, Janet

Från utkast till Arrangörsreglemente:
Definition på tävling och krav på sanktion
1. Inom Svenska Jujutsufederationen (SvJJF) definieras tävling som en
särskild anordnad tillställning där personer och/eller lag mäter sina
färdigheter mot varandra.
2. Följande kräver skriftlig sanktion från SvJJF:
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a.
Tävlingar som helt eller delvis bygger på de regelverk som administreras
av SvJJF (Fighting, Duo och Newaza). Detta inkluderar även tävling enligt de
internationella regelverk som dessa är helt eller delvis baserade på.
b.
Tävlingar som innefattar någon form av tävlings-, tränings eller
uppvisningsmatch som helt eller delvis bygger på de regelverk som administreras av
tredje part, men där SvJJF finns angiven som tillståndspart, kräver skriftlig sanktion
från SvJJF för tävlingens genomförande.
3. Arrangemang med syftet av att bedriva jujutsu-träning (Fighting, Duo och
Newaza) under tävlingslika förhållanden kan genomföras utan krav på
sanktion om arrangemanget uppfyller följande krav:
.

Ingen matchvinnare utses.

a.
Ingen ranking av deltagarna görs (d.v.s. ingen prisutdelning, prispall eller
turneringsträd eller dylikt får tillämpas).
b.

En ledare/tränare närvarar som kan stoppa träningen vid behov.

c.
Arrangemanget får inte marknadsföras som tävling eller träningsmatch
el. dylikt. Det får däremot marknadsföras som tävlingsträning eller tävlingsutbildning.
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Bilaga 4
§ 184 Sportrådet.

a. SM 2021-02-07.
Oklart om SM-veckan kommer genomföras. Vi har ingen ytterligare info just nu.
b. SM 2021 för de klasser och former som inte omfattas av SM-veckan.
Förslag: Ett mästerskap för de klasser som inte omfattas av SM-veckans arrangemang.
SM i fighting U18, U21, Masters (+35år) och en ny klass U16 (ungdomar 14-15år)
samt Duo.
Datum/plats är 6-7mars 2021 i Värnamo.
Lördag Duo, U18 och ev senior elit
Söndag U16, U21 och Masters
Arrangör för SM är SvJJF i samarbete med Westfight och Wernamo JJK.
SvJJF projektledare är Henrik Wendel som samordnar arrangemanget med övriga
parter.
Utöver att vara SM för ovan nämnda kategorier så blir det även reservdatum för
senior elit i det fall SM-veckan i Borås inte kan genomföras.
Styrelsens beslut.
Nico lyfter frågan med SM-ansvarige Henrik Wendel.
c. SM 2022.
Ansökan är inlämnad till SM-veckan 2022 i Piteå.
d. JJIF åldersgränser ska gälla i Sverige.
Mikael lyfter att det är viktigt att vi följer JJIF:s åldersindelning. Bilaga 1.
I korthet betyder det att tävlande i senior elit skall vara minst 18år. De som tävlar i U18 skall
vara minst 16år och de får även tävla i U21 men ej i senior elit.
Styrelsens beslut.
Vi följer JJIF:s åldersgränser från och med nu vid alla tävlingar i Sverige. Se bilaga 1.
e. Ny organisation för tävlingsverksamheten. (frågan lyftes av Nico på förgående möte.)
Förslag: Ny ledning för aktiv verksamhet inom tävlingsverksamheten.
Ersätt sportrådet med regionala grupper som jobbar aktivt med verksamhet.
Läger, tävlingar, föreningsutveckling, samarbete osv se punkt 8.
Sportrådet har inte lyckats få till någon aktivitet eller verksamhet. Funktionen är helt
verkningslös när det gäller att ta och genomföra projekt som leder till ökad aktivitet.
Sportchefen har agerat som en utredare och inte en aktiv ledare för verksamhet.
Styrelsen utser en nationell samordnare / eller som Nico kallar det en
”Sportsdirectior”
En samordnare för att driva på aktiv verksamhet nationellt. Att få igång verksamhet
och stödja regionernas utveckling. Rollen innebär att vara på plats och tillse att
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verksamheten kommer igång. Det är det jag och Kenny gör redan idag och en uppgift
jag kan ta som mitt uppdrag i styrelsen.
Utse Mikael Bengtsson som samordnare för all tävlingsverksamhet i styrelsen
I uppdraget ingår alla delar av tävlingsverksamheten från eliten till regional
uppbyggnad. -Sanktioner av tävlingar och övrigt som kan falla där under.
-Alla hantering av avtal och projekt som sedan presenteras för styrelsen där beslut
fattas.
All verksamhet som omfattar tävling har inslag av utbildning, funktionsrollen och
organisation vilket gör att alla löpande beslut sker i samråd med styrelsens
samordnare för UTBILDNING, REGIONER, DOMARE, EKONOMI och Internationell
verksamhet.
Kalle gör klart sitt strategiska arbete som ett projekt som efter utvärdering avslutas till
årskiftet. Vad fortsättningen blir på det får nästa styrelse ta tag i.
Övriga i SR kan engagera sig i respektive region eller andra uppdrag de redan har.
Mikael redogör för förslaget till ny organisation. Cicci hävdar att Sportrådet arbetar redan på
liknande sätt med indelning i olika distrikt.
Förslaget har kommenterats från ledande representanter för Domarrådet, Sportrådet och
Landslaget med att de inte stödjer förslaget om en chef för hela tävlingsverksamheten.
Mikael förtydligade att det inte var en ny chefsposition utan en samordnande roll och att
styrelsen fattar besluten angående all verksamhet för federationen.
Nico föreslår att Mikael kan ta rollen som samordnare för all tävlingsverksamhet i styrelsen.
Isabelle föreslår att vi inte utser Mikael.
Votering i frågan: Jonatan, Nico och Anna-Lena röstar ja, Mikael avstår (då han berörs).
Isabelle, Johan, Cicci röstar nej. Då det är tre mot tre avgör ordförandes röst.
Styrelsens beslut:
Förslaget antas ej.
f. Newaza.
Mikael redovisade läget för samtalen med SBJJF. De har satt ihop en ny arbetsgrupp efter att
den tidigare ansvarige från deras sida lämnat uppdraget. Ny samordnare där är Monika Stylin.
Planering för fortsatta samtal har påbörjats.
§ 185. Domarrådet.

a. Sanktioner för tävlingar.
Ett förslag, bilaga 3, diskuteras utifrån vad som är och inte är tävling och när sanktion ska
sökas.
Styrelsens beslut:
Vi antar förslaget med följande förändringar:
2 a. ”eller delvis” stryks.
3. ”Ingen matchvinnare” stryks.
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b. Ny start för Domarrådet.
Förslag: Utse Kenny Friman till ny Domarchef. Huvuduppgift är att bygga upp en fungerande
organisation med nationell spridning där varje region har tillgång till utbildade domare. Att se
över styrdokument och skapa ett forum för utveckling av regler och riktlinjer som är
användarvänliga och hjälper klubbar att vara aktiva.
Övriga ledamöter Janet Smedberg och Jonas Elving
Följande personer lämnar rådet
Niclas Sjöberg som inte bör representera SvJJF tillsvidare.
Emil Gustafsson har meddelat att han slutat.
Presentation av Kenny Friman
Är idag den ende som fullt kan hantera Smoothcomp och Eurojudo i SvJJF. Deltar på
regelbundna utvecklingsträffar med de som driver systemen. Han räddade SvJJF
från ett fiasko på SM 2019 i Lomma då ingen i DR kunde hantera Smoothcomp (även
om de själva hävdade det)
Byggt upp en fungerande plattform för domar- och funktionärsutbildningar med teori
och praktik. Den är testad, utvecklad och fullt operativ idag.
Är utbildad domare inom SvJJF (även om kvalitén på den utbildningen kan
ifrågasättas).
Är erfaren domare inom Amerikans Fotboll vilket är ett mycket mer komplicerat
regelverk än det vi har inom SvJJF.
Har en elitkarriär inom Amerikansk Fotboll på landslagsnivå. Har även erfarenhet av
tävling i jujutsu fight på elitnivå.
Operativ chef på ett medelstort företag inom tillverkningsindustrin.
Är med och driver Westfight som är den idag enda aktiva tävlingsverksamheten med
utbildningar, läger och tävlingar (när det är möjligt) Har genomfört sex nationella
event (utbildningsträffar och läger) under 2020 trots pandemi. Fullt anpassade till den
rådande situationen.
Är en mycket erfaren som arrangör av tävlingar och event i över 10år.
Har ett kontaktnät när inom jujutsun som sträcker sig utanför Sveriges gränser och
ingår bla i arbetsgruppen för ett samarbete mellan Danish Open, Kodokan Open och
ett kommande Swedish Open.
Kenny Friman har inte haft något att göra med Domarrådets brist på redovisning,
dolda (korrupta) ekonomiska hantering eller uppenbara kompetensbrist att utveckla
SvJJF domarkår. Han kan därför starta om organisationen utan bagage och göra den
transparent.
Kennys starka sidor är att han samarbetar med alla, samtalar med alla även med de
som inte har samma ståndpunkt. Han är tydlig, rak och saklig. Bygger argument på
fakta och inte hörsägen. Tvekar inte att ta hjälp av de bästa inom varje område för att
få bästa resultat. Framförallt så får han saker att hända!!!
Mike föreslår att Kenny Friman utses som ny domaransvarig. Domarrådet behöver utökas och
Kenny Friman föreslås tillsätts som utbildningsansvarig i Domarrådet.
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Jonatan redogör för samtal med Jonas Elving, utbildningsansvarig i Domarrådet. Jonas har
prioriterat arbete med att uppdatera regelverket efter JJIF senaste version och har då inte tid
att jobba aktivt med utbildningar av domare.
Efter en lång diskussion enades styrelsen att Kenny på bästa sätt kan bidra till
domarutvecklingen är att bli ansvarig för utbildning i Domarrådet.
Styrelsens beslut
Kenny Friman utses att bli utbildningsansvarig i Domarrådet och omgående påbörja
samarbete med Jonatan för att utveckla och få igång domarutbildningar.
c. Regionala Överdomare.
Förslag: Utse regionala överdomare som kan hjälpa föreningar i respektive region med att
arrangera tävlingar utan stora kostnader. Detta löser den knut som domarrådet skapat så vi får
igång verksamhet så fort coronaläget tillåter.
Följande domare utses som regionala överdomare på nationella tävlingar:
SYD Mikael Bengtsson VÄST Håkan Arvidsson
OST Janet Smedberg STO Joakim Wallberg
MITTSonny Söderqvist NORR Mikael Sehlstedt
Detta gäller fram till en utbildning för överdomare tagits fram. Arbetet med en ny
utbildningsplan för domare påbörjas omgående och där är ÖD prioriterat. När utbildningen är
färdig så bör de som vill vara ÖD göra en årlig utbildning/fortbildning.
Styrelsen diskuterade frågan och kom fram till att vi tycker det är bra om det finns
Överdomare i de olika regionerna.
Styrelsen beslut
Domarrådet uppdras att utbilda och utse regionala Överdomare.
§ 186 Landslaget
a. Sponsoravtal (Nico).
Nico har tagit upp frågan med Ju Sports om sponsring av landslaget. Det finns ett förslag på
ett nytt avtal på 10 000 euro i dräkter och utrustning.
Styrelsens beslut
Förslaget till sponsoravtal antas.
b. Landslagscoacher.
Isabelle redovisar de diskussioner som förts med olika personer. Styrelsen har för avsikt att
engagera Rob Haans igen. Vi behöver på något sätt arvodera landslagscoacherna. Isabelle och
Nico fortsätter diskussionen med berörda landslagscoacher och återkommer till styrelsen. Ett
eventuellt arvode ska tas ur landslagets budget.
Styrelsens beslut
Isabelle och Nico tar fram ett förslag till avtal med landslagscoacherna där uppgifter och
ekonomiska förmåner framgår.
c. Ny elitorganisation.
Förslag: För att få fram en fungerande och långsiktig elitverksamhet bör en arbetsgrupp se
över alla aspekter på hur vi bygger en stark organisation där landslaget ingår. Här ingår det
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förslag på utbildning av fler ledare inom tävlingsverksamheten som Landslagscoachen Joakim
Vistam föreslagit.
Arbetsgruppen: Joakim Vistam, Mikael Bengtsson och Jonatan Dagnå som blir
sammankallande. Därutöver kommer det föras dialog med de vars erfarenhet och
kompetens behövs t ex Rob Haans, Helena Hugosson, Jonas Lund, Roger Berger m
fl.
Ett utkast på ny organisation kan presenteras för styrelsen tidigast till årsskiftet men
senast i februari 2021.
Styrelsens beslut
En arbetsgrupp utses bestående av Mikael (sammankallande), Jonatan, Joakim Vistam och en
representant från sportrådet. Ett första utkast ska vara klart till årsskiftet.
Utbildningsrådet.
a.Onlineutbildning och utbildningsplattform.
Joakim Vistam och Rob Haans redogör för ett förslag till en utbildningsplattform med en
onlineutbildningsfunkyion. Syftet är att utveckla federationens medlemsklubbar i
tävlingsjujutsu och säkerställa att kunskap finns kvar i federationen. Utveckla samarbeten och
kommunikation mellan medlemsklubbarna. Använda tekniken och starta onlineutbildning
mm.
Det kommer kosta ca 75 000 kr år ett, 7000 kr/år för IT- struktur. Se bilaga 2.
Styrelsens beslut
Vi är positiva till att arbeta vidare med förslaget. Jonatan och Anna-Lena arbetar vidare med
detaljerna tillsammans med Rob Haans och Joakim Vistam.
b. Ansökan om bidrag för utbildningsträff i Varberg, 5december av Westfight IF.
Förtydligande av ansökan: Då läget är sådant att en fysisk träff kan få svårt att genomföras
pga Coronaläget så planeras utbildningen att kunna genomföras digitalt om så är fallet.
Utbildaren är Jonas Lund.
Westfight IF ansöker om 5000 kr för att utveckla och anordna en utbildning inom
träningslära.
Styrelsen beslut
5000 kr beviljas till Westfight IF för att anordna en digital utbildning 5 december.
§ 190. Internationella frågor.

a. VM 2018
Förslag: Fullständig redovisning av VM 2018
Det finns en stor del frågor att reda ut angående VM 2018 och hur det fortfarande
kan beröra våra gemensamma medel inom SvJJF.
Hur allt blev som det blev? Bra och dåligt?
Resultat och konsekvenser på kort och lång sikt?
Hur har avtal tecknats mellan de inblandade parterna och var finns de
dokumenterade?
Om det är så att det framkommer att de som agerat i federationen namn har gjort sig
skyldiga till egenmäktigt förfarande som fått negativa konsekvenser bör det utredas
om en civilrättslig process behövs.
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Mikael menar att vi behöver ta lärdom av det som hänt, med både positiva och
negativa erfarenheter, så vi i framtiden kan göra evenemang bättre.
Isabelle redogör för den undersökning som Isabelle, Nico och Johan gjort. Isabelle
sammanställer en beskrivning som ska läggas på webbsidan. Styrelsen drar lärdom
av de misstag som gjorts inför framtida arrangemang.
Styrelsens beslut
Isabelle sammanställer en text som beskriver händelsen och den ska publiceras på
federationens hemsida.
b. JJIF skyddsombud (Safeguard officer) och schoolsgames.
Safeguard officer. JJIF har en lång och utförlig kravspec för vilken kompetens denna tjänst
kräver men otydlig på vad de faktiskt ska göra. En av punkterna handlar om diskriminering
och det är ett viktigt arbete tycker styrelsen. JJIF vill att varje land utser en man och en kvinna
för uppdraget.
Efter en kort diskussion föreslogs att Karl Dahlgren kanske kan vara en lämplig kandidat och
han kanske även kan ge förslag på en kvinna lämplig för uppdraget.
Styrelsens beslut:
Vi tillfrågar Karl Dahlgren om han är intresserad av att ta på sig uppgiften.
Schoolgames inom JJIF
Isabell redogjorde för vad detta är och att det framför allt är stort i asien.
Studieförbund har kontaktats om intresse för frågan om ett framtida studentmästerskap som
uttagning för att kunna skicka aktiva till ett internationellt Schoolgames men vi har ej fått
något svar.
Styrelsens beslut:
Detta är något helt nytt för Sverige och frågan behöver tas tag i framöver men i nuläget inget
som prioriteras i styrelsen.
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